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Beste vrienden en belangstellenden
Bij deze ontvangen jullie, met onze beste wensen voor dit nieuwe kalenderjaar,
de tweede nieuwsbrief van het seizoen.

Prijs

In onze vorige nieuwsbrief hebben we al melding gemaakt van het feit dat we
zijn onderscheiden met de prestigieuze ECHO Klassik 2016. We kregen de
prijs naar aanleiding van het verschijnen van onze zevende cd, ‘The
Maastricht-Paris Connection’, maar de jury heeft expliciet laten weten dat hij
voor de integrale editie ‘Dutch Cello Sonatas’ geldt.
Op 8 en 9 oktober waren we in Berlijn om de prijs in ontvangst te nemen. Op 8
oktober speelden we tijdens het prijswinnaarsconcert in de volle concertzaal
van de Universität der Kunste werken van Julius Röntgen en Joseph Hollman.
Dit concert werd via internet wereldwijd uitgezonden.

In de zaal van het Konzerthaus met onze vaste Tonmeister Friedrich Wilhelm
Rödding.

Op 9 oktober vond de officiële
prijsuitreiking
plaats
in
het
Konzerthaus. We werden in een
heuse ECHO-Klassik-taxi daarheen
gereden en kregen onderweg de
instructie na aankomst niet zelf de
autoportieren te openen: dat zou
voor ons gedaan worden. Onder
vuur genomen door tal van
fotografen, schreden we over de

rode loper tot in het Konzerthaus,
waar we werden ontvangen met sekt
en bonbons.

We kunnen jullie verzekeren dat zo’n ECHO Klassik een behoorlijk zwaar ding
is en in de loop van de receptie-met-buffet na afloop kwamen er dan ook
steeds meer op de tafels tussen de lege flessen, glazen en borden te staan: het
was echt niet te doen er steeds maar mee te blijven rondlopen.
De nacht was al gevorderd toen we weer in een ECHO-Klassik-taxi naar ons
hotel werden gebracht.

Volgende cd
Inmiddels hebben we met onze cd-maatschappij MDG afgesproken dat we van
11 tot en met 13 juli de achtste cd gaan opnemen. Het wordt een helemaal
negentiende-eeuwse cd met drie composities. Van Hendrik Witte (1843-1929)
de Drei Stücke opus 14 (1882) en de Sonate opus 15 (1882) en van Wouter
Hutschenruyter jr. (1859-1943) de Sonate opus 4 (ca. 1882).
We weten al dat de cd gepresenteerd gaat worden in Tivoli Vredenburg in
Utrecht en zijn op dit moment in druk overleg over de precieze datum. De
keuze voor Utrecht is niet toevallig. Witte is er geboren en heeft er gewoond
totdat hij in Leipzig ging studeren. Later heeft hij zich in Essen (D) gevestigd,

waar hij zich zeer voor het plaatselijke muziekleven heeft ingezet. Er is in
Essen dan ook nog steeds een Hendrik-Wiitte-Straße. Wouter Hutschenruyter,
afkomstig uit Rotterdam, was jarenlang dirigent van het Utrechts Stedelijk
Orkest, waarvan hij niet alleen het niveau aanzienlijk wist te verbeteren maar
waarmee hij ook regelmatig nieuwe Nederlandse muziek uitvoerde. Zijn
cellosonate had hij toen overigens al gecomponeerd.
Ondertussen
Ondertussen hebben we in onze reguliere concerten twee sonates uitgevoerd
die bijzonder met ons verbonden zijn: wederom de Sonate die Jo van den
Booren in 2015 had gecomponeerd voor ons festival Batta & Co in Maastricht
en eindelijk Sona uit 2012 van Pieter Smithuijsen dat zijn wereldpremière
kreeg.

Heel bijzonder en enorm inspirerend was onze medewerking aan de
hoorspelserie ‘Geen noot is onschuldig’ van Peter te Nuyl. In 2015 verscheen
de door Toni Boumans geschreven biografie van Frieda Belinfante (19041995), celliste, lesbienne, joodse en verzetsvrouw, dirigente. Over haar
markante leven heeft Peter te Nuyl een bijzonder fraai hoorspelscript gemaakt
en hij heeft ook zelf de regie gevoerd bij alle opnamen. De rol van Frieda wordt
gespeeld door Jacqueline Blom en die van haar cello,
de centrale
woordvoerder in het hoorspel, door Krijn ter Braak. Maar die cello moet

natuurlijk ook gewoon als cello klinken en daarvoor heeft Doris een enorme
hoeveelheid celloklanken en cellocomposities ingespeeld. De werken met
piano uiteraard met Frans en verder hebben zangeres Ekaterina Levental,
fluitiste Ingrid Geerlings en violiste Saskia Viersen aan de opnamen
meegewerkt.

De Wisseloord Studio's waar we opnamen zijn in vrijwel alle opzichten een perfecte
plek: supergoede apparatuur, fijne locatie, mooie studio, lekker eten en enorm aardig
personeel. Maar... de lucht is zo vreselijk droog door de verwarming, dat de cello op
een gegeven moment gewoon niet meer klonk. Er kwam alleen nog gekras uit! Er
was maar één oplossing: naar buiten in de vochtige lucht! Gelukkig regende het niet.
De technicus greep zijn kans om een cello met buitengeluiden op te nemen, en dit
wordt ongetwijfeld ergens gebruikt in de serie...

De zestien afleveringen van een kwartier worden steeds van maandag tot en
met donderdag uitgezonden, verspreid over vier weken, te beginnen op
maandag 10 april 2017 tot en met donderdag 4 mei. Tijdstip van uitzending is
steeds rond 23.30 uur in het programma Opium op radio-4.

'Hehe, ik ben lekker al klaar!'

Vriendenconcerten
In 2017 bestaat Stichting Cellosonate Nederland tien jaar en dat gaan we
vieren met een dubbel Vriendenconcert op zondag 12 februari. Plaats van
handeling is het intieme theater Vrijburcht op Amsterdam-IJburg. We spelen die
dag een koffieconcert om 11.30 uur en een aperitiefconcert om 15.00 uur. De
programma's van de twee concerten zijn, afgezien van een verrassings-act,

verschillend - wie dat wil kan dan ook naar beide concerten komen, zolang er
genoeg plaats is. In elk concert spelen we in ieder geval één sonate van onze
nieuwe cd. Verder kondigen wij onze nieuwe plannen aan en illustreren die met
onze daarmee verbonden muzikale ontdekkingen. En natuurlijk zal er een
feestelijk glas geheven worden! De toegang is gratis voor de Vrienden; wie
geen vriend is vragen wij om een vrijwillige bijdrage.
Om de organisatie zo goed mogelijk te laten verlopen, willen we al onze
vrienden en belangstellenden vragen zo spoedig mogelijk te laten weten of zij
komen en zo ja, aan welk concert zij de voorkeur geven. Wie beide concerten
wil meemaken kan dat, samen met zijn of haar voorkeur voor ochtend of
middag, gaarne aangeven! Aanmelden kan via dhochscheid@gmail.com of via
020 6894437.
Theater Vrijburcht is gemakkelijk bereikbaar. Kom je met het openbaar vervoer,
dan neem je vanaf het Centraal Station in Amsterdam tram 26 naar IJburg. Je
stapt uit bij de zesde halte, Steigereiland, en gaat rechtsaf de Jan Olphert
Vaillantlaan in. Aan het einde bevindt zich het theater. Wanneer je met de auto
komt, neem je op de A10 de afslag s114 richting IJburg: het eerste eiland na de
brug is het Steigereiland, bij de tramhalte ga je rechtsaf. Eventueel kun je ook
de auto parkeren bij de P&R Zuiderzeeweg en daar tram 26 richting IJburg
nemen. De tweede halte is dan de halte Steigereiland.

Overige concerten
Tot aan de zomer zijn dit onze gezamenlijke concerten.
Zondag 15 januari 16.00, Eijsden, Ursulinenconvent
werken van Batta, Hollman, Bonhomme en Van den Booren
Vrijdag 3 februari 12.30 Utrecht, Tivoli Vredenburg
werken van Hollman, Hutschenruyter en Batta
Zaterdag 4 februari, Utrecht, Tivoli Vredenburg
ALBUM masterclass
Zondag 12 februari, 11.30 en 15.00 Amsterdam, Theater Vrijburcht
Vriendenconcerten, voor iedereen toegankelijk
Zondag 19 februari 16.00 Edam, Petersburch
werken van o.a. Witte en Hutschenruyter
Vrijdag 31 maart 20.15, Ede, Edesche Concertzaal

met Barbara Kozelj
werken van Stravinskij, Debussy, Webern, Vermeulen, Ravel en Schönberger
Zondag 14 mei 15.00, Amsterdam, Conservatorium
met masterstudenten van het Conservatorium van Amsterdam
werken van Catharina van Rennes, Samuel de Lange, Jan Ingenhoven en Roderik
de Man
Zondag 2 juli 15.00, Eerbeek (besloten)
werken van Witte en Hutschenruyter
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